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Tilskuddsordninger i NIF

• Lokale aktivitetsmidler LAM

• Spillemidler til utstyr

• Idrettskoler: Oppstarts- og utviklingsstøtte

• Extrastiftelsen – Helse og rehabilitering

• Voksenopplæringsmidler

• Momskompensasjonsordningen

Erfaringer fra kontrollen av momskompensasjonen. HIK kontrollerer hvert år mellom 
20 og 30 idrettslag.

Frist er 15. august mulig å legge inn samtidig som medlemsrapporteringen med frist 
30.april. Mulig nettbasert løsning for idrettslag over 5 mill. i omsetning.

Lenke:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/


Tilskuddsordninger i HIK

• Fylkeskommunale midler idrett for funksjonshemmede, tildeles 
primært gjennom særkrets.

• Spesielle tiltaksmidler kan dukke opp, i stor grad avhengig av 
eksterne bidragsytere.



Tilskuddsordninger i særforbund
• Ulike ordninger i det enkelte forbund

• Spillemidler til utstyr

• Spillemidler anlegg

• Hordaland Fotballkrets Mohnfondet.

• NHF Region Vest, Fargerik håndball

• Norges Svømmeforbund 
http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/stott
eordninger/

• Fra tid til annen utlyses spesielle midler. For eksempel 
Herreløs Arv som har fokus på funksjonshemmede.

• Følg med på din særidretts hjemmesider.

http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/stotteordninger/


Tilskuddsordning IR i Bergen

Tilskudd til inkludering i idrettslag

Kun for idrettslag i Bergen.

Ca 2 millioner kroner årlig i ordningen

Målgruppe er barn og unge fra 6 til 19 år 
med innvandrerbakgrunn.



Fylkeskommunale midler

• Tilskudd til inkludering flerkulturelle

• Tilskudd til inkludering funksjonshemmede

• Ofte krav om regional aktivitet. Gjelder f.eks driftstilskudd og 
prosjekt tilknyttet folkehelse og sykkelvanar for barn og unge.

• Arrangementstilskott til nasjonale og internasjonale senior 
meisterskap.

• Premiering til idrettsarrangement.

• Spelemidler til idrettsanlegg

• Investeringstilskott til idrettsanlegg med regional eller nasjonal 
verdi.

• Lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom. Frist 15. februar. 
http://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-
aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-
ungdom

• http://www.hordaland.no/nn-NO/tilskot/

http://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-ungdom
http://www.hordaland.no/nn-NO/tilskot/


Kommunale midler 

• Noen kommuner er tilknyttet 
Tilskuddsportalen.

• Bergen kommune m.fl. har alle sine 
tilskudd spesifisert på egne nettsider.

• Husk at det kan være tilgjengelige 
tilskudd på andre sider enn de som 
omhandler idrett og kultur.

• For eksempel nærmiljø, flerkulturelle 
og helse.



Fond og legater

DET FINNES ET STORT ANTALL FOND OG LEGATER MED ULIKE FORMÅL.

• Extrastiftelsen

• Gjensidige fondene http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten

• Sparebankstiftelsen DNB

• Sparebankstiftelsen SR-bank

• Sparebanken Vest almennyttige midler

• Private fond som GC Rieberfondene, Kavli Fondet osv. det er bare å google
i vei.

• Les fondenes nettsider og prioriteringer/formål før dere bruker tid på 
søknader.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten

